
Z Á P I S N I C A 

zo 31. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre, 
konaného dňa 20.01. 2022 o 18,30 hod v spoločenskej miestnosti obecného úradu 

  

Prítomní členovia OZ: 

Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Ing. Tibor Szakáll, Mgr. Nikola Karkeszová 

Starosta obce: Ing. Adrián Takács 

Hlavná kontrolórka obce: Mgr. Mária Tomovičová 

Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zapisovateľka: Júlia Tóthová 

K bodu l. programu – Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, Ing. Adrián Takács. Starosta obce 
konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci, OZ je uznášaniaschopné a je schopné rokovať.  

Program bol schválený jednohlasne. 
 
Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia      
a.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
b.)  Voľba návrhovej komisie  
c.)  Kontrola plnenia uznesení z 30. plánovaného zasadnutia obecného  zastupiteľstva 
d.)  Interpelácia     
 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrubý Šúr č. 1/2022 o predaji výrobkov 
a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Hrubý Šúr a trhovom poriadku pre 
príležitostné trhy. 

 
3. Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2020. 

 
4. Žiadosť o povolenie chovu živočícha medvedíka čistotného, žiadateľovi p. Katarína Urbanová, 

bytom Hrubý Šúr č. 442, 903 01 v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 
a vykonávacej vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
o chove nebezpečných živočíchov č. 143/2012 Z. z..   

 
5. Návrh na odkúpenie pozemkov – schválenie právneho úkonu v správe Slovenského 

pozemkového fondu par. KN „E“ 384, 334/1, 334/4, 347, 345, 335 a 96 k. ú. Hrubý Šúr do 
vlastníctva obce Hrubý Šúr. 

 
6. Návrh predaja časti pozemku „E“ KN s parc. č. 115 diel č. 3 k par. č. 2/1 o výmere 98 m2, 

ostatná plocha, podľa geometrického plánu č. 1865/21 zo dňa 17.09. 2021 nachádzajúceho sa 
v katastrálnom území Hrubý Šúr, obec Hrubý Šúr, okres Senec, ktorý je zapísaný v katastri 
nehnuteľností Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru, na LV č. 659 žiadateľovi Attila 



Hegyi a manž. Erika Hegyiová, trvale bytom Hrubý Šúr č. 119, 903 01 za 60€/m2 z dôvodu 
osobitného zreteľa. 

 
7. Rôzne 

 
8. Návrh na uznesenie 

 
9. Záver       

 
Informácie starostu: -        

 
Do programu bol zaradený nový bod - Vyporiadanie majetkoprávnych vzťahov (v prípade budovania 
Pastoračného centra Rímsko-katolickou cirkvou) medzi obcou Hrubý Šúr a Rímsko-katolickou cirkvou – 
farnosť Kostolná pri Dunaji č. 16, 903 01, IČO: 34015990 na par. č. 115 k. ú. Hrubý Šúr vedené na LV č. 
659 podľa geometrického plánu č. G1-2415/20 zo dňa 06.12.2021 

Zmenu programu poslanci schválili jednohlasne. 

  

K bodu 1. a) programu - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce, Ing. Adrián Takács, určil za  overovateľov zápisnice poslancov: Nikola Karkeszová a Tibor 
Szakáll. Za zapisovateľku určil Júliu Tóthovú.  

Prítomní s návrhom súhlasili bez pripomienok. 

  
K bodu 1. b) programu – Voľba návrhovej komisie: 

Starosta obce navrhol návrhovú komisiu v zložení: Robert Botlo a Juraj Kiss. Poslanci návrh schválili 
jednohlasne. 
  
K bodu 1. c) programu –  Správa o plnení uznesení z 30. plánovaného zasadnutia obecného 
zastupiteľstva  

Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení z 30. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 
berie na vedomie. 

  
K bodu 1. d) programu –  Interpelácia 

Žiadne 

 
K bodu 2. programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrubý Šúr č. 1/2022 o predaji 
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Hrubý Šúr a trhovom 
poriadku pre príležitostné trhy. 
 
Starosta obce predniesol návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrubý Šúr č. 1/2022 o predaji 



výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Hrubý Šúr a trhovom poriadku pre 
príležitostné trhy, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy. Do návrhu boli 
zapracované pripomienky Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec. 
 

Uznesenie č.   235 - OZ/2022  k  2. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrubý Šúr č. 1/2022 
o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Hrubý Šúr a trhovom 
poriadku pre príležitostné trhy. 
 
 

Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Ing. Tibor Szakáll, Mgr. Nikola Karkeszová 
Za:   5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
  

  

K bodu 3. - Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2020 
Starosta obce predniesol poslancom a prítomným správu audítora za rok 2020 - overenie individuálnej 
účtovnej závierky k 31. decembru 2020. 
  
Uznesenie č.   236 – OZ/2022  k  3. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre berie na vedomie správu audítora za rok 2020. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Ing. Tibor Szakáll, Mgr. Nikola Karkeszová 
Za:  5 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
         Uznesenie bolo podpísané. 
 
K bodu 4. - Žiadosť o povolenie chovu živočícha medvedíka čistotného, žiadateľovi p. Katarína 
Urbanová, bytom Hrubý Šúr č. 442, 903 01 v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti a vykonávacej vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky o chove nebezpečných živočíchov č. 143/2012 Z. z.   
 
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti o povolenie chovu živočícha medvedíka čistotného. 
Žiadateľkou je pani Katarína Urbanová, bytom Hrubý Šúr č. 442, 903 01, v zmysle zákona č. 39/2007 Z. 
z. o veterinárnej starostlivosti a vykonávacej vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky o chove nebezpečných živočíchov č. 143/2012 Z. z.. 

 



  
Uznesenie č.   237 – OZ/2022  k  4. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje žiadosť o držanie 1 kusu živočícha medvedíka 
čistotného, žiadateľovi - Katarína Urbanová, bytom Hrubý Šúr č. 442, 903 01 v zmysle zákona č. 39/2007 
Z. z. o veterinárnej starostlivosti a vykonávacej vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky o chove nebezpečných živočíchov č. 143/2012 Z. z.. 

 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Ing. Tibor Szakáll, Mgr. Nikola Karkeszová 
Za:  5 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

       Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

 
K bodu 5. - Návrh na odkúpenie pozemkov – schválenie právneho úkonu v správe Slovenského 
pozemkového fondu par. KN „E“ 384, 334/1, 334/4, 347, 345, 335 a 96 k. ú. Hrubý Šúr do vlastníctva obce 
Hrubý Šúr. 
 
Starosta obce  predniesol návrh na odkúpenie parciel/podielov – schválenie právneho úkonu v správe 
Slovenského pozemkového fondu par. č. KN „E“ 384, 334/1, 334/4, 347, 345, 335 a 96 k. ú. Hrubý Šúr, 
Uznesenie obecného zastupiteľstva sa predkladá  pre potreby Slovenského pozemkového fondu. 
 
  
Uznesenie č.   238 – OZ/2022  k  5. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje návrh na odkúpenie parciel/podielov – schvaľuje právny 
úkon, v správe Slovenského pozemkového fondu par. KN „E“ 384, 334/1, 334/4, 347, 345, 335 a 96 k. ú. 
Hrubý Šúr do vlastníctva obce Hrubý Šúr. 

 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Ing. Tibor Szakáll, Mgr. Nikola Karkeszová 
Za:  5 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
 

       Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

 

K bodu 6. - Návrh predaja časti pozemku „E“ KN s parc. č. 115 diel č. 3 k par. č. 2/1 o výmere 98 
m2, ostatná plocha, podľa geometrického plánu č. 1865/21 zo dňa 17.09. 2021 nachádzajúceho sa 
v katastrálnom území Hrubý Šúr, obec Hrubý Šúr, okres Senec, ktorý je zapísaný v katastri 
nehnuteľností Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru, na LV č. 659 žiadateľovi Attila Hegyi 



a manž. Erika Hegyiová, trvale bytom Hrubý Šúr č. 119, 903 01 za 60€/m2 z dôvodu osobitného 
zreteľa. 
 
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom na predaj časti pozemku „E“ KN 
s parc. č. 115 diel č. 3 k par. č. 2/1 o výmere 98 m2, ostatná plocha, podľa geometrického plánu č. 1865/21 
zo dňa 17.09. 2021 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Hrubý Šúr, obec Hrubý Šúr, okres Senec, 
ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru, na LV č. 659 
žiadateľovi Attila Hegyi a manž. Erika Hegyiová, trvale bytom Hrubý Šúr č. 119, 903 01 za 60€/m2 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Starosta taktiež predložil znalecký posudok č. 12/2022, ktorý 
určuje jednotkovú hodnotu pozemku za m2. 
 
 
  
Uznesenie č.   239 – OZ/2022  k  6. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje predaj časti pozemku „E“ KN s parc. č. 115 diel č. 3 
k par. č. 2/1 o výmere 98 m2, ostatná plocha, podľa geometrického plánu č. 1865/21 zo dňa 17.09. 2021 
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Hrubý Šúr, obec Hrubý Šúr, okres Senec, ktorý je zapísaný 
v katastri nehnuteľností Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru, na LV č. 659 žiadateľovi Attila 
Hegyi a manž. Erika Hegyiová, trvale bytom Hrubý Šúr č. 119, 903 01 za 60€/m2 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 

 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Ing. Tibor Szakáll, Mgr. Nikola Karkeszová 
Za:  5 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
 

       Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

K bodu 7. – Vyporiadanie majetkoprávnych vzťahov (v prípade budovania Pastoračného centra 
Rímsko-katolickou cirkvou) medzi obcou Hrubý Šúr a Rímsko-katolickou cirkvou – farnosť 
Kostolná pri Dunaji č. 16, 903 01, IČO: 34015990 na par. č. 115 k. ú. Hrubý Šúr vedené na LV č. 659 
podľa geometrického plánu č. G1-2415/20 zo dňa 06.12.2021 
 
Starosta obce oboznámil poslancov o vyporiadaní majetkoprávnych vzťahov medzi obcou Hrubý Šúr 
a Rímsko-katolickou cirkvou – farnosť Kostolná pri Dunaji č. 16, 903 01, IČO: 34015990 na par. č. 115 k. 
ú. Hrubý Šúr vedené na LV č. 659. 
  
Uznesenie č.   240 – OZ/2022  k  7. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre zaväzuje starostu obce k rokovaniam o vyporiadaní 
majetkoprávnych vzťahov (v prípade budovania Pastoračného centra Rímsko-katolíckou cirkvou) medzi 
obcou Hrubý Šúr a Rímsko-katolíckou cirkvou – farnosť Kostolná pri Dunaji č. 16, 903 01, IČO: 34015990 
na par. č. 115 k. ú. Hrubý Šúr vedené na LV č. 659 podľa geometrického plánu č. G1-2415/20 zo dňa 
06.12. 2021. 
 



Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Ing. Tibor Szakáll, Mgr. Nikola Karkeszová 
Za:  5 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
 
                                  Uznesenie bolo podpísané. 

 

K bodu 9. programu – Návrh na uznesenie 
                                                                                         
Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Nikola Karkeszová. Návrh na uznesenie bol schválený 
jednohlasne. 
  
  
K bodu 10. programu – Záver /o 19:30 hod./ 

 Na záver starosta, Ing. Adrián Takács, poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. Zároveň 
všetkých pozval na ďalšie plánované zasadnutie OZ. 

 

  Overovatelia zápisnice: 
  
 
  
--------------------------------------------- 
             Nikola Karkeszová 
 
 
  
  
  
 
 ----------------------------------------------- 
               Tibor Szakáll 
 
 
 
  
   
                                                                             

             Ing. Adrián Takács v. r. 
                                                                                                               starosta obce 
 

 

 


